Vise-Vers-Nyt

Medlem nr.: .

25. årgang nr. 3 - sept. 2013

Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde

Kære Visevenner

Til kalenderen:
29.09.13
01.12.13
09.02.14
02.03.14
16.03.14
13.04.14
18.05.14

kl. 14 - 16:30 Besøg af Venndt og Nygård i bibliotekssalen
kl. 14 - 16:30 Julearrangement i bibliotekssalen
kl. 14 - 16:30 Besøg af anden viseforening i bibliotekssalen
kl. 14 - 14:45 Generalforsamling i bibliotekssalen plus fællessang 15 - 16
kl. 14 - 16:30 VVR med Roskilde fortællerlaug i bibliotekssalen
kl. 14 - 16:30 ”Ole sad på en knold og sang” i bibliotekssalen
kl. 12:30 - 16:30 Sæsonafslutning

Velkommen til en ny sæson. Dette nummer af ”Vise-Vers-Nyt” er sidste
nummer i år. Vi har to arrangementer på biblioteket i dette efterår:

Søndag den 29. september 2013
byder vi velkommen til

Den gode vise, det er
viddet, vildskaben,
visdommen sat på
lette vers. Den trænger
ind som en pil, den
smælder som en snert,
den jubler sorgløst
som fuglekvidder. Den
klapper en værdighed
på maven, slår en
slyngel på snablen,

pilker en torsk, giver
latteren ord. Den
synger spøgen vågen
og tungsindigheden
i søvn. Den hamrer
med sit omkvæd ind
i de mest fornaglede
hjerner. Et omkvæd.
Det er mere værd end
en afhandling, der
glemmes.
Georg Brandes

Revymuseet:

Torsdag den 31. oktober Kl. 19:30: Spil Dansk. 6 på stribe, med Henrik Strube, Frede
Norbrink, Lars Krarup, Jørn Rosenville, Michael Klinke og Bertel Abildgaard, Entré: 90 kr.
Lørdag den 5. oktober kl. 14: Visens Venner København ”Så sjovt som i gamle dage”.
Entré: Alm. Museumsentré Kr. 35 / 25. Gå selv ind på revymuseet.dk for mange andre
arrangementer.
Vise-Vers-Nyt er medlemsblad for Visens Venner i Roskilde.
Formand: Jytte Bendixen, Stenlandsvej 16 Vindinge, Roskilde. tlf. 22 96 92 96
Kasserer og repr. for Vennekredsen: Tyge Schmidt-Jensen, Løvparken 8C, Roskilde tlf. 46 36 10 24
Booking: Jytte Bendixen, Stenlandsvej 16 Vindinge, Roskilde. tlf. 22 96 92 96
Redaktion: Per Nielsen tlf. 21 21 50 35
Næste nr. udkommer sidste uge i januar 2014. Bidrag til bladet skal være redaktionen i
hænde senest 10. jan. 2014. E-mail: vvr@visensvennerros.dk

Hjemmeside: www.visensvennerros.dk

Moderne Visesang med

Venndt & Nygaard
kl. 14 - 16.30

i bibliotekssalen på
Roskilde Bibliotek

Søndag den 1. december 2013
afholdes

Årets julearrangement
kl. 14 - 16.30
i bibliotekssalen på

Husk at skrive julearrangementet ind i jeres kalender.
Yderligere detaljer om begge begivenheder på side 3.
Tilmelding til begge arrangementer sker til Jytte på tlf. 22 96 92 96
Ring gerne mellem kl. 16 og 18, eller tilmeld dig på telefonsvareren.
Tilmeld jer om muligt samlet, hvis I vil sidde ved samme bord.
Husk at melde afbud, hvis du ikke kan komme, så andre kan få din plads!!!

Nyt fra Bestyrelsen
Vi ønsker alle vore visevenner velkommen til en ny visesæson. Vi har 6 visearrangementer af forskellig art på programmet indtil sommerferien næste
år og et fællesarrangement sammen med Roskilde Fortællerlaug.
Vi er allerede godt i gang med de indledende prøver.
Landsmødet i VVD:
Visens Venner i Danmark afholder Landsmødet i Århus d. 14. september
2013. Referatet herfra vil blive lagt ud på vores hjemmeside
www.visensvennerros.dk, så snart, det er modtaget.
Kontingentindbetaling: Girokort er vedlagt dette blad.
Du kan betale via net-overførsel. Du er også velkommen til at tage girokortet med d. 29.9.13 og betale kontant til Tyge.
På gensyn den 29. september 2013 i Bibliotekssalen
Billeder fra vores arrangementer
Prøv at gå ind på vores hjemmeside www.visensvennerros.dk og derefter Fotoalbum, så kan I se en hel del billeder fra arrangementer m.v. helt tilbage fra 1986.

Visesanger Jytte Einfeldt Larsen
* 1.8.1943 - 13.7.2013
Efter kun 2½ måneds sygdom har vi måttet sige farvel til et pragtfuldt menneske, som alt for tidligt fløj væk.
Jytte havde sin sidste optræden så sent som ultimo april i
år. Det er ikke til at fatte, at hun ikke er her mere.
Jytte blev medlem af Visens Venner i sept. 2005.
Hun kom med hele sit fantastiske livsmod og glade væsen. Hun sang så det var en fryd både for os aktive, men
så sandelig også for vores publikum.
De elskede dig Jytte, som alle vi andre også gjorde.
Vi i Visens Venner vil sige dig:
Tak for al den glæde du gav os.
Æret være Jyttes minde
(Jytte Bendixen)

De vigtigste redskaber for visesangeren – det han/hun skal arbejde med er:
”Hvad handler visen om” – d.v.s. ”analyse” – forståelse af og indlevelse i fortællingens indhold og opbygning. Og en klar stillingtagen til, hvordan man
ønsker at viderebringe sin personlige opfattelse/ tolkning af fortællingen til
dem, man fortæller for.
Og visen bliver først til vise i samspil med publikum.
Visen er aldrig baggrundsmusik – sangen/tekst og melodi kan være det, men
så er det ikke en vise mere, men en sang. (Og selvfølgelig skal vi også synge
fællesange).
Så lad os stadig synge viser, holde fast i begrebet viser, men passe på både at
være historisk bevidst, men også leve i nutiden og udvikle det nutidige i visen, og lad os holde visen levende i overensstemmelse med det, den er : et
samspil mellem fortæller og publikum. Gør vi det, vil man ikke opfatte ordet
vise som fortidigt.
Jeg tilslutter mig fuldstændig Alf Cranners ord: ”Om visen har en fremtid?
Så længe der findes folk med vilje og evne til at forny og genopdage den balancegang mellem tekst, melodi og fremføring, som tilsammen udgør en vise,
vil den findes.”
Ingrid Madsen d. 22.08.2013
Nyt Nordisk Musikblad: VISO(e)R
De fleste af jer har modtaget det første nummer af det nye blad
VISOR. Første nummer var gratis for medlemmer af ”Visens
Venner” og abonnement til de efterfølgende to numre kostede
100 kr.
Bladet sigter mod at være mere end et informationsforum for
Visens Venners egen kreds. Bladet søger at bidrage til, at visefolk af alle slags lærer hinanden at kende, og at personer med
andre kulturinteresser får større viden om og respekt for vores
virkefelt.
Som forening er vi blevet tilbudt et ”foreningsabonnement”, hvilket medfører en
rabat på hele 50%. Hvis du er interesseret i at modtage de næste to numre til den
reducerede pris, bedes du kontakte Per Nielsen, per.nielsen@kabelmail.dk, (det
kræver et minimum af 20 tilmeldinger).

Redaktionen:
Indlæg til Vise Vers Nyt ,ris og ros, ønsker og gode idéer, modtages med glæde. Vi
vil også gerne høre fra jer, hvis I har kommentarer til ”vise debatten”.

Om Sange og Viser i Visens Venners regi.
Til vores arrangement i maj måned var temaet: Pop eller Vise. Det følger vi
op nu med ”Sang eller Vise”.
Forskellen på en sang og en vise er blevet jævnligt diskuteret gennem alle de
år (mere end 25), jeg har været med i Visens Venner i Roskilde. Den har fået
et yderligere skub ved en forespørgsel, om ordet VISE opleves som noget
gammeldags, noget fortidigt. Jeg vil gerne dele mine overvejelser med vores
medlemmer af VVR.:
Ordet vise stammer egentlig fra oldnordisk i betydningen ”en måde at synge
på”. Men viser og sange er ikke det samme. Men de er heller ikke hinandens
modsætninger.
Nogen har sagt de kloge ord, som jeg tilslutter mig, at sange er et overbegreb, og at viser således er et underbegreb. Andre underbegreber er f.eks.
korsang, fællesang, opera.
Hvad karakteriserer så underbegrebet VISE?
Visen er den levende fortælling og oplevelse i nuet mellem fortæller og publikum. Visesangeren er i første omgang ikke en sanger, men en fortæller, og
visen kræver et publikum.

Kære visevenner
Kom og oplev Venndt & Nygaards fortolkning af ‘Viser og sange’, som handler om
kærligheden, glæden, håbet, sorgen og savnet. Bliv ramt igen af eviggrønne klassikere som ‘Hvis jeg nu var arbejdsløs’, ‘Den grimmeste mand i byen’, ‘Mig og Molly’ og ‘Så længe jeg lever’, af store sangskrivere og fortolkere som bl.a.
Cornelis Vreeswijk, Poul Dissing, Kim Larsen og John Mogensen.

Moderne visesang med

Venndt & Nygaard
Søndag den 29.09.2013
kl. 14. - 16.30
i bibliotekssalen

Roskilde bibliotek
Vi skal selvfølgelig også høre nogle af vore egne solister. Dagens viseværter er Jytte og Jørgen Bendixen og solisterne er: Jørgen, Per Aksel og Ingrid.
Som sædvanlig skal I selv medbringe kaffen, hvortil vi serverer et stykke kage.
Der kan også købes lidt drikkelse i Tyges bar.
Entré: Medlemmer 60 kr. / gæster 120 kr.
Alle er velkommen, tilmelding : senest 25. september 2013

(Og om en sådan fortæller burde der så skrives en lang historisk beretning, bl.a. om det
levende ords betydning, dengang og helt op til ca. 1720, hvor mere end 80 % af Europas
borgere manglede et skrivesprog, hvorfor fortællingen var meget central som formidler til
de almindelige mennesker. Folkeviserne rettede sig derfor mod et folk uden skrivesprog.
Men det springer jeg over på dette sted, og dagens virkelighed er jo ret langt fra dette.)

Vi ved godt, det er tidligt; men husk det nu:

Uddybning:
Viserne har altid været et udtryk for tiden man lever i. Den er et spejl af tiden, man lever i. Og den har derfor også altid været under ændring.
I viserne er det især forfatterens tekst og den enkelte visesangers personlige
udlægning, der er vigtig. Melodien og musikken skal understøtte indholdet i
teksten. Den gode vise bliver til i et samspil mellem tekst, fortolkning og
musik – og publikum! – det er en historie, der fortælles.
Hvilke genrer visen beskæftiger sig med, om visen har en pointe, om den er
af revymæssig art, om den fortæller en historie eller situation, om den er politisk, om den beskriver en stemning er ikke det vigtige. Og akkompagnement og musik kan være af vidt forskellig art og karakter, så længe den understøtter teksten.

Søndag den 1.12.2013

Julearrangement
Roskilde Bibliotek

kl. 14 - 16:30
Årets Julearrangement afholdes i år Søndag den 1. december, første søndag i advent.
Kate og Britta er værter til et blandet program med både julesange og fællessange.
Birgit, Gunver, Jørgen G, Per og Preben er solister.
Vi byder julen ind med et glas portvin og et stykke julekage.
Der kan også købes lidt drikkelse i Tyges bar.
Entré: Medlemmer 30 kr. / gæster 60 kr.
tilmelding : senest 27. november 2013.

Mærkedage
Et år med mange runde fødselsdage. Vi siger hjertelig til lykke til 2 aktive visesangere.
Gunver Wolter kan d. 17. september fejre sin 80 års fødselsdag. Gunver
har været med i VVR næsten fra foreningens start, og hun har gennem
årene bl.a. ved undervisning hos dygtig sanglærer arbejdet meget seriøst
med visesangen. Hendes repertoire går fra de stærke indholdsrige viser
som f.eks. Poul Henningsens viser til de humoristiske. Hun var også i mange år kasserer i bestyrelsen.
Tak for alle de dejlige viser og god vind fremover.
Ruth Fokdal fylder d. 30. november 70 år. Også Ruth har været med i foreningen næsten fra foreningens start og har i flere perioder siddet i bestyrelsen. Hendes meget alsidige viser – alvorlige – poetiske - sjove - er altid
fremført med stor musikalsk og indholdsmæssig sikkerhed, og hun har en
særlig evne til at finde mere ukendte og nyere viser. Ruth er et stort aktiv
m.h.t. nye idéer og temaer til visearrangementer og bidrager derved meget til foreningens liv og udvikling.
Tak Ruth for det hele og held og lykke fremover.

Vores egen visesanger, Jørgen Bendixen, har udgivet sin CD nr. 2, der hedder: "HUN - og de andre".
De 17 numre på pladen er et kalejdoskopisk miks af
Jørgens mest kendte danske, jyske og svenske viser.
Søren Sebbers orkester sørger for musikken, i lighed med hans første CD: "SHE - a love story".
Interesserede kan kontakte Jørgen på tlf. 26519202
eller mail: jbx@vindingenet.dk"

Spil Dansk Dag 2013 - vi protesterer!
I år kan man ikke finde Visens Venner på programmerne på Spil Dansk Dagen.
Det skyldes flere ting, men ikke mindst, at vi oplever en voldsom udtynding af hele idéen.
Spil Dansk Dagen var i begyndelsen danske melodier og danske tekster sunget på dansk.
Nu må man gerne synge på alle mulige andre sprog end dansk!
Vi har generelt ikke spor i mod, at der synges på andre sprog end dansk – men skal der
være nogen idé med Spil Dansk Dagen, bør sangene synges på dansk. (Ingrid)

Sange til årets dage
Tekst: Karen Zubari Musik: Maria Nyboe
Sanghæfte + cd

20 nye sange, viser og salmer på cd
og i sanghæfte til hele det danske år:
I sanghæftet findes tekster, noder og becifringer, og der følger en cd
med, så også ikke-nodekyndige sangfugle kan synge med.
Der er både muntre og alvorlige sange, men alle med respekt for
både historie, tradition og tro.
Musikken stammer fra Risskov ved Århus og er komponeret og indspillet af Maria Nyboe,
som derudover underviser i musik i forskellige sammenhænge.
Læs mere på www.karenzubari.dk og www.maria-nyboe.dk
44 sider – pris 100 kr. + porto for sanghæfte med cd.
Bestilles via karen@karenzubari.dk – tlf. 22180935 el. 54602050
Engagementer siden sidst:
fr. 02. 11. 2012
Veddelev Strands bådelaug og grundejerforening
ti. 27. 11. 2012
Lundbeck seniorklub, julemiddag
fr. 07. 12. 2012
Møllebakkens plejecenter, Boeslunde
lø. 15. 12. 2012
Toftehøjens Plejecenter, Viby Sj.
on. 09. 01. 2013
Ringsted Ældresagen
lø. 12. 01. 2013
Frederiksværk Sct. Georgs Gildet
sø. 20. 01. 2013
Sct. Jørgensbjergs Venner
on. 23. 01. 2013
Gundsømagle Hanebjælken
on. 30. 01. 2013
Himmelev Kulturcenter
fr. 15. 02. 2013
Gundsø pensionistforening
sø. 17. 02. 2013
Fødselsdag 80 år, Slagelse
ti. 26. 02. 2013
Gundsø ældreklub
lø. 02. 03. 2013
Bernadottegården Lørdagscafé
fr. 22. 03. 2013
Fødselsdag 70 år
ti. 02. 04. 2013
Jernløse/Holbæk Ældresagen
ti. 16. 04. 2013
Ringsted Røde Kors
fr. 19. 04. 2013
Møllebakkens plejecenter, Boeslunde
lø. 20. 04. 2013
Guldbryllup i Roskilde Golfklub
on. 24. 04. 2013
Vetterslev-Høm Seniorklub, Ringsted
fr. 03. 05. 2013
Stenhusbakken Ældrecenter i Holbæk
ti. 14. 05. 2013
Rolf Krake Loge 77 i Roskilde
to. 23. 05. 2013
Rotary- Himmelev gl. præstegård
lø. 31.08.2013
Gundsø teater og musik

Nye medlemmer i VVR!
Eva M. Fabian

Vi byder Eva velkommen i Visens Venner i Roskilde

